
Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nicolescu Mircea 
  

Experienţa profesională 
 

 
 

Perioada  2015-martie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu Tehnic Organizare Dezvoltare în cadrul Agenției de Investigare Feroviară Română-
AGIFER 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigurarea activitatilor suport pentru investigarea accidentelor şi incidentelor feroviare (achizitii, 
investitii, aprovizionare) 
Rapoartarea accicdentelor feroviare in baza de date ERAIL a Agentiei Feroviare a Cailor Ferate,  
Participarea în comisiile de investigare a accidentelor si incidentelor feroviare 
Coordonarea activitatilor pentru realizarea si intretinerea site-ului AGIFER/servere și asigurarea 
interfeței cu instituțiile/ societatile care furnizeaza servicii de gazduire si intretinere 
Participarea ca reprezentant al AGIFER la grupul de lucru organizat pentru realizarea evaluarilor 
inter-pares (peer review) a organismelor nationale de investigare, membru al echipelor de evaluare 
a organismelor de investigare din Cehia, Lituania și Serbia. 
Investigarea accidentelor și incidentelor feroviare 

  

Perioada  februarie 2011  -  octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Compartiment Reprezentare Asigurare  Logistică în cadrul Organismului de 
Investigare Feroviar Român 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Participarea în comisiile de investigare a accidentelor si incidentelor feroviare 
Rapoartarea accicdentelor feroviare in baza de date ERAIL a Agentiei Feroviare a Cailor Ferate 
Coordonarea colectivului care asigură activitatea de secretariat a organismului, activitatile 
aministrative, etc 

Perioada  martie 2007  - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Investigator în cadrul Organismului de Investigare Feroviar Român 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Investigarea accidentelor şi incidentelor feroviare 
Rapoartarea accidentelor feroviare in baza de date ERAIL a Agentiei Feroviare a Cailor Ferate 
 

Perioada 2004 - 2007  

Funcţia sau postul ocupat Inspector de stat central în cadrul Serviciului Control şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Autorității 
Feroviare Române AFER 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Control şi inspecţie de stat în transportul feroviar şi cu metroul 
Particparea in comisiile de cercetare a accidentelor feroviare 

Perioada 2000 - 2004  

Funcţia sau postul ocupat Şef revizie adjunct - Revizia de Vagoane Bucureşti Basarab din cadul Societății Naţionale de 
Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Exploatarea şi întreţinerea vagoanelor de călători,  
Coordonare si organizare a personalului care asigură revizia tehnica  a trenurilor 
coordonare activități de reparații la linia de reparații cu detasare și ”Radical” 

Perioada 1998 - 2000  

Funcţia sau postul ocupat Inginer - Agenţia Zonală de Călători Bucureşti din cadrul SNTFC ”CFR Călători SA” 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Inginer cu probleme de exploatare a vagoanelor de călători 

Responsabil cu tratarea în termen de garanție a defectelor la vagoane, relația cu întreprinderile 
reparatoare de material rulant 

Perioada 1996 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat Inginer - Revizia de Vagoane Bucureşti Griviţa 



Principalele activităţi şi responsabilităţi Inginer responsabil de reparaţia cu detaşare a vagoanelor  
 
 
Educaţie şi formare 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică Bucureşti – Facultatea de Transporturi  secţia Material Rulant de Cale 
Ferată – 1996 

Alte cursuri urmate KELMAC GROUP -Auditor Intern – Sistem de Management al Calității - 2018 
Cranfield University – Investigarea Accidentelor Feroviare 2018 
Agenția Feroviară Europeană (ERA). Curs de formare ”Principiile Investigării accidentelor” 2014 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE- curs manager de risc 2013 
ASOCIATIA PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR  curs manager de proiect -
2010 
SMART TRAINING SOLUTIONS curs formator -2009 
CEPECOM SA curs evaluator competenţe -2008 
ECDL complet –curs organizat prin CENAFER Bucureşti 

  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba engleză B2 
 

B2 
 

B2 
 

B1 
 

B2 
 

Limba franceză A2 
 

A2 
 

A2 
 

A1 
 

A2 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

 

  

Permis(e) de conducere Categoria B  
  

 


